programa de comparticipação a equipamento TDT
Mod.C/1001058
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
Nome:

BI /Cartão Cidadão/
Passaporte:

Nº Contribuinte:

Morada:
N.º da porta/ andar:
Código – Postal:

Localidade:

Contacto Fixo:

Contacto Móvel:

MOTIVO CANDIDATURA (marque com X a sua opção)
Família beneficiária do Rendimento Social de Inserção
Deficiência de grau igual ou superior a 60%
Reformas/Pensões inferiores a 500 € / mês
DADOS DO AGREGADO FAMILIAR
Nº

PARENTESCO
(preenchimento
facultativo)

NOME

Nº DE BILHETE IDENTIDADE /
CARTÃO CIDADÃO

Nº DE CONTRIBUINTE
(NIF)

1
2
3
4
Existe TV por subscrição na
morada indicada?

Sim

Operador:

Não

Preenchimento facultativo (EX: ZON, MEO, CABOVISÃO, CLIX)

FORMA DE PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO
Transferência bancária para o NIB:
Com excepção dos respeitantes aos campos assinalados como de preenchimento facultativo, os dados pessoais recolhidos são de fornecimento obrigatório
e processados automaticamente para a finalidade de gestão do programa de comparticipação de equipamentos TDT, sendo o seu tratamento da
responsabilidade da PT Comunicações. Nos termos da lei, é garantido o direito de oposição ao tratamento e os direitos de acesso e rectificação dos dados
pessoais.

Opõe-se à transmissão dos seus dados pessoais a qualquer entidade do Grupo PT para a comercialização de
produtos e serviços PT e para fins de marketing, incluindo, por exemplo, contactos por SMS, MMS e correio
electrónico?

Sim
Não

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações constantes deste documento correspondem à verdade, tomo
conhecimento de que a falsidade das declarações prestadas implica, designadamente, a anulação do benefício e autorizo a
interconexão de dados com as bases de dados de gestão comercial e de revenue assurance da PT Comunicações e com a base
de dados de revenue assurance da TMN, para efeitos de controle de fraude na atribuição da comparticipação.

O Beneficiário
Data:

/

/

_________________________________________________
Assinatura conforme Documento de Identificação Pessoal

Devolver formulário e fotocópias de documentos para:
TDT - Apartado 1501, EC DEVESAS (VILA NOVA DE GAIA), 4401-901 VILA NOVA DE GAIA
2011-08-01

programa de comparticipação a equipamento TDT
condições de atribuição

A QUEM SE DESTINA:
Para garantir o acesso à Televisão Digital Terrestre a todos os portugueses a PT Comunicações atribui uma comparticipação do valor do
custo do equipamento terminal de recepção, até um máximo de 22 euros a:
•

pessoas com grau de deficiência igual ou superior a 60% ou portadores de Certidão Multiuso, emitida nos termos do Decreto-Lei
n.º 174/97 de 19 de Julho (com grau de deficiência igual ou superior a 60%);

•

famílias beneficiárias do rendimento social de inserção;

•

reformados e pensionistas com rendimento inferior a 500 euros mensais.

Este programa não abrange telespectadores com TV por subscrição.

FOTOCÓPIAS LEGÍVEIS A ANEXAR AO PEDIDO:
Deverá enviar sempre, fotocópias de:
•
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Passaporte (frente e verso);
•
Cartão de Contribuinte, caso não apresente fotocópia do Cartão de Cidadão;
•
Factura de aquisição do descodificador TDT (set top box) emitida há menos de 60 dias;
•
Comprovativo de morada do requerente, referente a um dos últimos 3 meses: factura da luz, água, gás, telefone, ou serviços de
comunicações electrónicas (não serão aceites quaisquer outros documentos);
•
Comprovativo de NIB indicado pelo requerente.
E ainda, conforme o caso:
•
Comprovativo de Rendimento Social de Inserção emitido por entidade oficial ou,
•
Comprovativo do valor da reforma / pensão, emitido por entidade oficial ou,
•
Certidão multiuso e/ou cartão de sócio efectivo da Associação de Deficientes.

ENDEREÇO PARA ENVIO:
Formulário preenchido e assinado e documentos anexos devem ser enviados para:
TDT
Apartado 1501, EC DEVESAS (VILA NOVA DE GAIA)
4401-901 VILA NOVA DE GAIA

2011-08-01

